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Edizio-urte honen hasieran, hainbat lorpen ospatu 
ditugu emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 
lortzeko borrokan.  Bizkaiko Foru Aldundiak babesa 
eman dio Bizkaiko hainbat erakunderen arteko bile-
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rari. Erakunde horiek beren proiektuetan jasotzen 
dute genero-arrazoiak direla-eta emakumeen kon-
tra eginiko diskriminaziozko praktikak eta jarduerak 
gaitzestea.  

Otsailaren 16an Berdintasunerako Foroaren X. 
urteurrenera joan ginen. Foro horren xedea da Lu-
rraldean lan egiten duten emakumeen elkarte-egi-
tura osatzen duten erakundeen arteko harremanak 
sendotzea. Ahalegina emakumeen jabekuntzara 
bideratzen dute, dauzkaten baliabideekin eta diru-
laguntzen foru-programaren bitartez egiten dugun 
ekarpen xumearekin.     

Euren ibilbideen azalpena jarraitu genuenekin 
konpartitu zuten euren denbora, gogo bizia, dedika-
zioa: Sim Romí, Neba Neba, Bizilore, Sutondoan, 
Woomb Euskadi, Entzutekoa, Escribe-Lee eta Giza-
tiar.  Lehenengo seiak sei errealitateren ordezkariak 

dira: emakume ijitoak, arreta juridikoa eta psikolo-
gikoa, ingurumen-garapena, espazio publikora ireki-
tzea, familia-plangintza eta gizarteratzea. Azken biek 
euren testuak eta musika eskaini zizkiguten.

Ia hilabetera, elkarte-mugimendua berriz ere prota-
gonista izan zen Berdintasuna Sariak izeneko sa-
rien hamargarren edizioan. Ohikoa den legez, bat 
etorri zen Emakumearen Nazioarteko Egunarekin.  
Bereziki ikusezinak diren langileak saritu nahi izan 
genituen. Euren lana prekariotasun ekonomikoko 
baldintzetan egiten dute, eskubideen arloan deso-
reka jasaten dute, zalantzaz betetako lan-etorkizuna 
daukate eta euren lana ez da aintzatesten.   

Arrantza-sektoreak exijitutako lanak egiten dituzte-
nak, etxeko sektorean lan egiten dutenak (esparru 
horretan, gainera, mendeko adingabeen, adinekoen 
eta gaixoen zaintza ematen da), eta feminismoa, 

32 zenbakia
 2012ko urtea

ARGITAPENA ETA HEBIDEA
Bizkaiko Foru Aldundia
Berdintasunerako Zuzenderitza Nagusia
Gizarte Ekintza Saila 

Alameda Mazarredo Kalea, 63.3. Solairua
48009 Bilbo
Tel.: 944 068 000

CKOORDINAZIOA ETA MAKETAZIOA
Infópolis 2000, S.L.
LEGEZKO GORDAILUA
Bi-2479/02
Artikulen berregintza osoa edo zatikakoa baimentzen da, haien jatorria aipatzen den guztian
Erakunde argitaratzaileak ez du nahitaez, artikuluen eta lankidegoen
barnean sartzen diren iritziekin bat egin beharrik.

eta, beraz, zuzentasuna defendatu duen eta erakun-
de honi laguntza eman dion emakume baten ibilbide 
ideologikoa eta profesionala. 

Beste behin ere, niretzat ohorea izan zen kasu ho-
netan 2012. urteko sariak ematea honako hauei: 
Saregin eta Kai Neskatilen Euskadiko Elkarteari, 
Bermeoko Neskatila eta Saregin Autonomoen Elkar-
teari eta Ondarruko Neskatilen Elkarteari, Etxeko 
Emakume Langileen Bizkaiko Elkarteari eta Garbiñe 
Mendizabali.

POSITIBOKI
 - “GARAPENERAKO ETA HERRITARTASUN GLOBALERAKO HEZKUNTZA” ON-LINE IKASTAROA

 - “GETXO KULTURA ARTEAN” IRRATI LANTEGIA

 - ZINEGOAK 2012, BILBOKO GAY-LESBO-TRANSEN ZINEMA ETA ARTE ESZENIKOEN 9. 

   NAZIOARTEKO JAIALDIA

- MUNDUKO TXOKOA, ELKARTASUNERAKO PRESTAKUNTZA

- “HAZKUNDEA VS. DESHAZKUNDEA” JARDUNALDIA

- BERDINTASUN ZUZENDARITZA NAGUSIAREN DIRU-LAGUNTZAK

- ELKARRIZKETA PURI PÉREZ ROJORI (MUGARIK GABE ELKARTEKO KOORDINATZAILEA)

- ELKARRIZKETA MIGUEL ÁNGEL MARÍN GARCÍARI (NAZIOARTEKO ELKARTASUNA ELKARTEKO 

   PRESIDENTEA) 

PARTE HARTU
- BILBOKO “FILM SOZIALAK” ZINEMA IKUSEZINAREN NAZIOARTEKO  4. JAIALDIA

- ESPAINIAKO NAZIOARTEKO MIGRAZIOEN VII. KONGRESUA: 

  “GIZA MUGIKORTASUNA ETA GIZARTE ANIZTASUNA”

- LESBIANEN HARREMANETAKO INDARKERIARI BURUZKO ON-LINE GALDETEGIA

- BERDINTASUNERAKO IX. FOROA “BERDINTASUN ESPERIENTZIAK ARLO 

  EKONOMIKOAN”

- GIZARTE EKONOMIAKO IKERTZAILEEN XIV. NAZIO JARDUNALDIAK:

  “KOOPERATIBEN NAZIOARTEKO URTEA: GIZARTE EKONOMIAREN 

  ERRONKAK ETA PROPOSAMENAK ERALDATZEN ARI DEN MUNDU BATEAN”

- BERDINTASUNERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIAREN DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

EKIMENAK
- BERDINTASUNA SARIAK 2012

- BERDINTASUNERAKO FOROAREN X. URTEURRENA

APALATEGIAN
- “JUSTIZIA EMAKUMEEN IKUSPEGITIK”: BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN LAGUNTZA DUTEN 

  JARDUNALDIAK ETA ARGITALPENAK 

- BATERAKO KOMUNIKAZIOA EUROPAKO PARLAMENTUARI ETA KONTSEILUARI: 

   GIZA ESKUBIDEAK ETA DEMOKRAZIA EBREN KANPOKO EKINTZAREN ARDATZEAN-

   IKUSPEGI ERAGINKORRAGOAREN BIDEAN (2011/12/12)

- IMMIGRAZIOAREN, HERRITARREN ETA KULTURARTEKOTASUNAREN III. PLANA 2011-2013

- “EUSKAL SOZIOMETROA 47 – GIZARTE DESBERDINTASUNAK –”

NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK
- GARAPENA ETA LANKIDETZA-EUROPEAID

- LURRAREN ZIENTZIETAKO EMAKUMEEN SAREA [EARTH SCIENCE WOMEN’S NETWORK (ESWN)]

- LESBIANA, GAY, BISEXUAL, TRANS ETA INTERSEXUALEN NAZIOARTEKO ELKARTEA

  [INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA)]

Aldizkaritik nabigazio hobezinerako, 
erabil ezazu Adobe Reader X

http://get.adobe.com/es/reader/
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Maiatzaren 1era arte zabalik egongo da film 
proiektuak ezagutarazteko plataformatzat har-
tutako lehiaketaren 4. Edizioa –metraje luze eta 
metraje laburren modalitateetan-, hain zuzen ere 
zentsurak, bazterketak edo zenbait errealitate 
ez ikusarazten jarraitzeko interesen ondorioz 
banatzeko zailtasunak dituzten proiektuak. 

Oraingoan, gizarte gaiak (generoa, giza esku-
bideak eta eskubide kolektiboak, kulturarteko-
tasuna, bazterketa, ingurumena…) jorratzen 
dituzten lanekin aurkezteko aukera dute errealiza-
doreek, bai banaka, bai taldeka, giza eskubideak 
urratzen diren tokietan edo herrialde pobreetan 
filmatuak. Era berean, gune propioa du jaialdiak 
emakumeek zuzendutako lanetarako.

Harremanetarako:

Posta helbidea: Innobak “Inguralde” enpresa zentroa
Beurko Zaharra, 38. pabiloia-12. bulegoa

48902 Barakaldo
Tfn.: 946 024 668

Posta elektronikoa: info@kcd-ongd.org
Web orria: http://www.kcd-ongd.org/

Harremanetarako: 

Posta helbidea: Soziologia Departamentua II
Gizarte Zientzia eta Informazioaren Fakultatea

Euskal Herriko Unibertsitatea
Sarriena auzunea, z/g

48940 Leioa
Tfn.: 946 012 367

Formulario elektronikoa: 
http://congresomigraciones2012.com/contacto/

Web orria: http://congresomigraciones2012.com/

“Giza mugikortasuna 
eta gizarte aniztasuna”

Kultura, Communication y Desarrollo (KCD)
antolatua

Hiru kategoria hauetako produkzioak aurkez 
daitezke: fikzioa, dokumentala eta animazioa, 
sari hauetarako hautagaiak: Giza eskubideak, 
Emakume batek eginiko lanik onena, Kultu-
rartekotasuna, Genero berdintasuna, Garapen 
iraunkorra, Ikasleak eta Publikoaren saria.

Apirilaren 11tik 12ra Bilbon izango da (egoitzak: 
EHUren Paraninfoko Mitxelena auditorioa eta 
Euskalduna Jauregia) migrazioei buruzko zaz-
pigarren bilera izango da. Antolaketan, Ikuspegi-
Immigrazioaren laguntza izan du Euskal Herriko 
Unibertsitateak.

15. urteurrena betetzen duen ekitaldi horren xe-
dea askotariko arlo eta sektoreetarako gunea 
izatea da, topaketarako, ikuspegiak eta ikusmol-
deak trukatzeko, elkarrizketarako eta eztabai-
darako gunea izatea, bai eragileen artekoa, bai 
migrazio prozesuen ezagutza, interpretazioa eta 
kudeaketa lantzen dituzten protagonisten artean. 
Oraingoan, kongresua nazioartekotzea, arlo eta 
sektore askotariko izaeraren irudikapena eta 
hainbat arte eta kultura adierazpidetara irekitzea 
azpimarratuko dira.

Migrazio garaikideko ardatz tematiko hauen 
ingurukoak izango dira adituen mintzaldiak. 
Joerak, teoriak, metodoak; migrazio politikak. 
Marko juridikoa, herritarrak eta giza eskubideak; 
Ekonomia eta lan merkatuak; Immigrazioa, es-
kola eta hezkuntza sistema; Gizarte-kulturako 
aniztasuna eta gizarteratzea; Irudiak, per-
tzepzioak eta jarrerak immigrazioaren inguruan; 
Immigrazioa eta generoak; Mugikortasuna, ga-
rapena eta nazioz gaindiko gizarte gunea; eta 
Etorkinen seme-alabak: Nortasuna(a) eta gizar-
teratzea.

Lesbianen harremanetako indarkeriari buruzko
Aldartek 
editatua

Bere web gunetik, Aldartek (sexu askatasuna-
ren aldeko azterlanen eta dokumentazioaren 
zentroa) lesbianen harremanetako indarkeriari 
buruzko ikerketa batean laguntzeko gonbitea 
egin dio haren kontsultako publikoari, eta haien 
lekukotasuna ematen dute tratu txarren biktimak 
edo eragileak diren aldetik.

Azterlanaren egileak, Eunate Cearrak, lesbia-
nen arteko indarkeria aztertzeko interesa du, 
eta proiektuari ekin dio arlo horretan dokumen-
taziorik eta baliabide espezifikorik ez dagoela 
egiaztatuta.

Horregatik eman zaio zabalkundea modu ano-
nimoan laguntzeko aukera eskaintzen den eki-
menari; izan ere, galdera honi baietz erantzutea 

baino ez dago: “Indarkeriazko jokabidea jasan 
edota izan duzu lesbianen arteko harremanen 
batean?” Ondoren, bi bide hauetako bat hautatu 
behar da: Helbide honetan dagoen on-line for-
mularioa eskuratzea 
http://violenciaentrelesbianas.wordpress.com/ 
edo posta elektronikoa bidaltzea 
estudio.violencia.les@gmail.com 
helbidera, elkarrizketa baterako hitzordua lortzeko.

Harremanetarako: 

Posta helbidea: Berastegi 5-5.º  Dptos. 8 y 9
48003 Bilbao

Tfn.: 944 237 296
Posta elektronikoa: aldarte@aldarte.org

Web orria: http://www.aldarte.org/

on-line galdetegia

Espainiako Nazioarteko Migrazioen VII. Kongresua:

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU)
antolatua
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Erakundeek eta taldeek emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunaren alde egiten duten lana 
biltzea, ikusaraztea eta indartzea da tribuna ho-
nen xedea. Horren bidez, urtez urte, jarduteko 
arloari buruzko esperientziak partekatzen eta 
ezagutarazten dira.   

Ekitaldiaren bederatzigarren ekitaldia maiatza-
ren 7tik 27ra izango da EAEko hiru lurraldeetan. 
Bertan, deialdiarekin bat egin duten euskal 
erakundeek edizio honetarako adostutako gaien 
inguruko proposamenen berri emango dituzte, 
hala nola antolaketa eta kudeaketa ekonomiko 
paritarioko eredu berriak, emakumeen autono-
mia ekonomikoa, berdintasun planen emaitza 
ekonomikoak edo Berdintasun Legearen araud-
iek ekonomiaren arloan izan ditzakeen garape-
na, besteak beste.

Egutegiari dagokionez, IX. Foroaren ezaugarri 
nagusia prozesu konplexu eta nekezaren ga-

Emakundek (Emakumearen Euskal Erakundea)
antolatua

Harremanetarako:

Posta helbidea: CIRIEC-España
Universitat de València
Facultad de Economía
Av. de los Naranjos, s/n

Despacho 2P21
46022 Valencia

Tel.: 963 828 489; 963 562 248
Posta elektronikoa: ciriec@uv.es
Webgunea: http://www.ciriec.es/

Ekainaren 20tik 
22ra bitartean, gi-
zarte ekonomiako 
ikertzaileak eta 
entzule adituak 
GEZKIko egoi-
tzara eta Mon-
dragon Unibertsi-
tatearen Oñatiko 
Kanpusera ber-
taratuko dira, 
deialdi honetan 

euskal gizarte ekonomiako federazio erakusgarrien 
laguntza eta Eusko Jaurlaritzaren babesa daukaten 
jardunaldietan parte hartzeko asmoz.

Proposamenaren edukiek tailerren formatua izango 
dute. Gauzak horrela, programatu diren hamazor-
tzietatik sei —tailer orokorrak— ondorengo gai hauen 
ingurukoak izango dira: legezko erreformen ardatzak, 
bereziki zerga zuzenbidea eta Gizarte Ekonomiari bu-
ruzko Lege be-rria jorratuz; kontabilitate erreformak 
eta koope-ratibei buruzko legeriaren finantza tresna 
berriak; kooperatibak eta sistemaren krisia; koo-
peratiben balioak, enpresa eta gizarte erantzukizuna 
eta ekonomi eraginkortasuna; gizarte ekonomia eta 
berrikuntza; kooperatibak, gizarte ekonomia eta en-
presaren beste molde batzuk; eta, politika pu-blikoak: 
gizarte, lan eta lurralde arlokoak.

Gainerako hamabien bidez —gaikako tailerrak— gi-
zarte ekonomiak gizarteen eraldaketan eta ongiza-
tean izan dezakeen zereginari buruzko ikuspuntu 
poliedrikoa zabaltzeko asmoa dago. Saio horietan 
honakoak aztertuko dira gehienbat: gizarte eta en-
presa ekimena, kooperatibismoa (gaiari helduta neka-
zaritzako elikagaiei, desmu-tualizazio europarrari eta 
kontabilitateari buruzko ikuspuntutik), gizarte eko-
nomia politika publikoen agente gisa, gizarte eran-
tzukizun korporatiboa, gobernuarentzako lankidetza 
akademikoa, 2.0. webaren erabilera, ekonomia mota 

 “Berdintasun esperientziak 
arlo ekonomikoan”

Berdintasunerako IX. Foroa

honen eta boluntarioen erakundeen artean ezarritako 
erlazioa, hirugarren sektorea, gizarte zerbitzuak eta 
Mendekotasunari buruzko Legea…

Bileraren testuinguruan sariak emango zaizkie 2007tik 
aurrera gizarte ekonomiaren gainean defendatutako 
bi tesi garrantzitsuenei eta 35 urtetik beherako 
ikertzaileek sinposioan aurkezten dituzten bi komunika-
ziorik onenei.

Harremanetarako: 

Posta helbidea: Manuel Iradier 36
01005 Vitoria-Gasteiz

Tfn.: 945 016 700
Posta elektronikoa: emakunde@ej-gv.es

Web orria: http://www.emakunde.euskadi.net/
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rapena da. Hamar hilabeteko lana izan da, 
2011ko abenduaren 26tik (proiektuarekin lo-
tuta egon daitezkeen erakundeek izena 
emateko epea ireki zenetik) 2012ko urrian 
itxi zen arte, hain zuzen Emakundek egungo 
edizioaren gaineko behin betiko dossierra ar-
gitaratu arte. Tarte horretan, mintegiak egiteko 
faseak izan dira (prestakuntzakoa eta bukaera-
koa), Foroak hartzen dituen jardueretan izena 
emateko epea ezarri eta jarduerak antolatzen 
dira material egokiak egitearekin batera.

 “Kooperatiben nazioarteko urtea: 
gizarte ekonomiaren 

erronkak eta proposamenak 
eraldatzen ari den mundu batean”

CIRIEC-España, GEZKI Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua (Euskal Herriko 
Unibertsitatea), Enpresagintza-MIK (Mondragon Unibertsitatea) eta Azterlan Kooperatiboen Institutua 

(Deustuko Unibertsitatea)
antolatua

Gizarte 
Ekonomiako 
Ikertzaileen

XIV
Nazio Jardunaldiak

Apirilaren 20ra arte, ga-
rapenerako lankidetzan 
aritzen diren gobernuz 
kanpoko erakundeek eta 
ohikoak ez diren lankide-
tzako eragileek Bizkaiko 
Foru Aldundian dirulagun-

tzen eskabideak aurkezteko aukera daukate, hain 
zuzen ere, garapenerako lankidetza, sentsibilizazio 
eta hezkuntza arloko proiektuetarako, bai eta gene-
ro-ikuspegia garapenerako lankidetzan txertatzen 
duten proiektuetarako ere. 

Erreferentzia:
Bizkaiko Foru Aldundiaren 39/2012 Foru Dekretua, martxoaren 

13koa
BAO, 55. zk., 2012/03/19

Berdintasunerako 
Zuzendaritza Nagusiaren
 diru-laguntzen deialdia

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120319a055.pdf#page=3
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Martxoaren azkenetan amaituko da 2011ko aben-
duaren 1ean hasitako ikastaroa, Hegoak proposa-
tua (Euskal Herriko Unibertsitatearen Garapenari 
eta Nazioarteko Lankidetzari buruzko Azterlanen 
Erakundea).

Hezkuntzak mundu zuzenagoa eta berdintsuagoa 
lortzeko herritar konprometituak sortzeko duen 
eginkizuna baloratzeko xedea lortu nahian, Biga-
rren Hezkuntzako irakasleriako, gurasoen elkartee-
tako, Berritzeguneko eta irakasleen zentroetako 25 
pertsona eta hezkuntzaren arloan diharduten gizar-
te eragileak bost modulutan egituraturiko hezkuntza 
jasotzen ari dira:

 “Garapenerako eta 
herritartasun globalerako 

hezkuntza”

Ber
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Antolatzailea:	 Laguntzaileak:

2011-2012 Ikasturtea

Garapenerako Hezkuntza
eta Herritartasun Globala
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1. Garapenerako eta Herritartasunerako 
     Hezkuntzaren sarrera
2. Genero ikuspegia. Feminismoa eta herritartasuna
3. Herritartasunerako hezkuntza hezkuntza 
     sistema formalean
4. Kultur anitzeko gizarteak eta herritartasun globala
5. Herritar kritikoak ikasgelan

Garapenerako Hezkuntzaren ikuspegia aintzat har-
tuta diseinatu dira edukiak. Ikuspegi horren arabe-
ra, ikastetxeak herritartasunerako eskolak eta de-
mokrazia ikasteko plataforma bihurtzea sustatzen 
da, non Herritartasun Globalaren gaineko nozioaren 
lehen interpretazioa emango litzatekeen.

“Getxo kultura 
artean”

Getxoko Udalak, 2011ko urtarrilaren 7an, aipaturiko 
hezkuntza jarduera inauguratu zuen Gaztelekuan, 
udalaren beraren Immigrazio Unitateak bultzatuta 
sortu zen “Kulturen artean GETXO Entre culturas” 
ekimenak sustatua.

Hogei partaide (hemengoak eta udalerrian finka-
turiko etorkinak) talde-lanen kudeaketan trebatzen 
dira irratian, eta kultura aniztasuna eta herrian dau-
den gizarte-kulturako joerak lantzen dira bertan.

Martxoaren 24an bukatuko den tailerra ez da inola 
ere unean uneko gertaera bat; etorkinen Nazioar-
teko Eguna (abenduak 18) ospatzeko sortutako 
jardueren egitarauaren barruan kokatu behar da. 
Izan ere, egitarau horren barruan, kulturen arteko 
bizikidetza eta Getxoko gizarte kohesioa sustatze-
ko ekintza hauek biltzen zituen abenduan egiteko: 
Fronteras invisibles argazki erakusketa, immigra-
zioari eta bizikidetzari buruzko mintegia, Agua 
con sal filmaren proiekzioa (Pedro Pérez Rosadok 
2005ean zuzendua), etorkizuneko tailerra: “Immi-
grazioaren inguruko irudiak, pertzepzioak eta jarre-
rak”, Kulturen arteko jaia Getxoko etorkinen plata-
formarekin eta jardunaldi hau: “Emakumeen arteko 
kultura arteko elkarrizketak. Terminoak argitzen: 
Kulturartekotasuna, gizarteratzea, bizikidetza”.

on-line ikastaroa
IRRATI 
LANTEGIA

Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bil-
boko Udalek batera finantzaturiko Hegoak-en eki-
mena den Zinegoak berrikuntzak ekarri ditu 2012an 

Fikziozko metraje luzerik onena, 
Nazioarteko Epaimahaiak emana

Mi último round
(Julio Torquera, Txile, 2011)

Metraje luze dokumentalik onena,
 Nazioarteko Epaimahaiak emana

Mi sexualidad es una creación artística 
(Lucía Egaña, Espainia, 2011)

Fikziozko metraje laburrik edo dokumentalik onena, 
publikoak emana

Tsuyako
(Mitsuyo MIyazaki, EUA-Japonia, 2011)

Lesbianismoa eta Generoa Saria, 
Bilboko Udalaren Berdintasun, Lankidetza eta 

Herritartasun Sailak emana

Circumstance
(Maryam Keshavarz, Iran., 2011)

                                            Aipamen berezia Mi sexualidad es una creación artística 
(Lucía Egaña, Espainia, 2011)

Fikziozko metraje luzearen gidoirik onena,
Euskal Gidoilarien Elkarteak emana

Andrew Haigh por Weekend
(Andrew Haigh, Erresuma Batua, 2011)

                                             Aipamen berezia Paula Milne The night wacht
(Richard Laxton, Erresuma Batua, 2011)

Emakumezkoen interpretaziorik onena fikziozko metraje luzean, 
Euskal Autoreek Batasunak emana

Francesca Inaudi La llamada
(Stefano Pasetto, Italia-Argentina, 2011)

Gizonezkoen interpretaziorik onena fikziozko metraje luzean, 
Euskal Aktoreen Batasunak emana

Tom Cullen Weekend
(Andrew Haigh, Erresuma Batua, 2011)

Gazteriaren saria metraje laburrik onenari, 
Kinema Eskolak emana

Eu não quero voltar sozinho
(Daniel Ribeiro, Brasil, 2010)

  Zinegoak
      2012    Bilboko

Gay
Lesbo 
Transen

      OFIZIALAK

4

      EZ OFIZIALAK

Bilgune sortuta, hain zuzen ere jaialdian protago-
nista direnak elkartzeko ikuspegiarekin. Juanma 
Carrillo zinemagileak eta San Petersburgoko LG-
TBen Nazioarteko Zinema Jaialdiaren zuzendaria 
den Gulya Sultanova inauguratu zuten topaketa.

Otsailaren 6tik 12ra bitartean, ikusleek 60 lan ingu-
ru ikusi zituzten —dagoeneko Arriaga Antzokian, 
Golem Alhóndiga aretoan, Bilborock-en, FNACen, 
Expogelan, Cineclub Fas eta EHUren Paraninfoan 
proiektatuak eta emanak— jaialdiko ikusleek. Ber-
tan eman zitzaion Zinegoak 2012 ohorezko saria 
Mallorcako Agustí Villaronga zuzendariari zineman 
izandako ibilbidea saritzeko. Ibilbide horretan, 
“probokatu egin du (…) bere irudi eta istorio ilun 
eta inteligenteekin, drama eta sexualitatea uztar-
tuz bizitzako ikaskuntzaren zatia diren aldetik”, 
Hegoak-ek baimendutako ahotsak aipatzean.

9. Jaialdia bukatu baino lehenago, palmaresaren 
berri eman zen atal ofizialei eta ez ofizialei zegozkien 
sariak emateko ekitaldian. Produkzio, interpretazio 
eta gidoi hauentzat izan ziren sariak:

Zinema
 eta 
Arte

Eszenikoen 9. 
             Nazioarteko Jaialdia
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Munduko Txokoa, 
Elkartasunerako 

prestakuntza
Alboan eta Ellacuria Fundazioa dira Arrupe Etxean urtarrilaren 25etik pres-
takuntza eta kultura arloak uztartuta egiten ari den proposamenaren bultza-
tzaileak.

Martxoaren 27an bukatuko da Hortua zure balkoian tailerrarekin. Guztion 
etxean landatzeko pausoak izeneko tailerrean parte hartu dutenek “Munduko 
Koadroak, kultura arteko hezkuntza esperientzia” deritzon erakusketa ikuste-
ko aukera izan dute, La clase (Laurent Cantet, 2008) lana dela-eta izandako 
zine forumean parte hartu, gorputzeko dinamiketan tailerrean eta Emakumeak 
aniztasunean elkartearen “Bizitzen eta prozesuen trukaketa genero ikuspegitik” 
hitzaldi-tailerrean parte hartu eta hitzaldi honetan parte hartu: “Afrika beltzeko 
emakumeak: Europarako emigrazioa”, Eliane Trabalon-en eskutik (Marokoko 
Errefuxiatuentzako Jesuita Zerbitzuko ordezkariaren eskutik) eta “Prisión Ho-
tela. Mundu osoko kartzeletan ibilitako baten bidaia”, Jan de Cock teologoak 
emandakoa.

“Hazkundea vs. Deshazkundea”
Sarrikoko Fakultateko Graduen Aretoan (EHU) 
izan zen otsailaren 9an jardunaldia, hain zuzen 
Mugarik Gabeko Ekonomialariek eta Ekonomia-
larien Euskal Elkargoak antolatuta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren finantzazioarekin. 

Jardunaldian, EHUko Ekonomia Iraunkorreko 
Roberto Bermejo irakasleak eta Madrilgo Uni-
bertsitate Autonomoko Ekonomi Egiturako José 
Manuel García de la Cruz irakasleak, Universitat 
Autònoma de Barcelonako Institut de Ciència i 

Tecnología Ambientals (ICTA) delakoaren Clau-
dio Cattaneo ikerlari elkartuarekin batera, egun-
go egoera ekonomikoaren gaineko azalpenak 
eman zituzten, eta haien mintzaldiak zehazki 
garatu zituzten: “Ekonomia iraunkorra ezinbes-
teko beharra”, “Hazkundea al da krisialdiaren 
konponbidea?” eta “Deshazkunde ekonomikoa 
gizarte aldetik iraunkorra”. Saioa amaitzeko, 
mahai ingurua egin zen, eta horretarako, jardu-
naldiaren izen bera aukeratu zen.

ja
rd

un
al

di
a

Emakumeen elkarteek, irabazteko asmorik gabeko erakundeek 
eta 5.000 biztanletik beherako eskubidedun populazioa duten Bi-
zkaiko udalek aukera dute Bizkaiko Foru Aldundiari aurkezteko 
emakumeen eta gizonen berdintasunari, eskubide berdintasunari 
eta, hala denean, diskriminaziorik ezari buruzko proiektuetarako 
diru-laguntzen eskabideak.

Martxoaren 19an bukatu zen eskabideak aurkezteko epea.

                 Ar loa   Erakunde onuradunak                  Arauak      Erreferentzia

Emakume eta gizonen berdintasuna

          Emakumeen elkarteak
Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 
18/2012 Foru Dekretua, 2012an emaku-
meen elkarteei eta irabazteko asmorik 
gabeko erakundeei diru-laguntza ematea 
arautzen duena, hain zuzen ere emaku-
meen eta gizonen berdintasuna sustatzeko 
jarduerak egiteko proiektuak lantze aldera

 BAO, 33. zk., 2012/02/16

  Irabazteko asmorik gabeko erakundeak

          Bizkaiko udalak

Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 
16/2012 Foru Dekretua, 2012an 5.000 
biztanletik beherako populazio eskubide-
duna duten Bizkaiko Udalei diru-laguntza 
2012ko ekitaldian ematea arautzen duena, 
hain zuzen ere emakumeen eta gizonen 
berdintasuna sustatzeko jarduerak egiteko 
proiektuak lantze aldera

Eskubideen berdintasuna eta 
diskriminaziorik eza   Irabazteko asmorik gabeko erakundeak

Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 
17/2012 Foru Dekretua, 2012an Gizarte 
Ekintza Sailak lehia araubidean ematen 
dituen diru-laguntzen arauak eta deialdia 
onesten duena, hain zuzen ere herritarren 
eskubideen berdintasunaren eta diskri-
minaziorik ezaren arloan jarduerak egite 
aldera

Berdintasun Zuzendaritza Nagusiaren

diru-laguntzak

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=3
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Elkarteak

Zer dela eta bereganatzen du zeharka 
Mugarik Gabe elkarteak genero-berdintasu-
na egiten duen proiektu bakoitzean?  
Genero berdintasunik gabe benetako giza ga-
rapenik ezinezkoa den uste sendoa dugu, eta 
gainera, erabat sinesten dugu genero ikuspe-
giarekin lanik ez egiteak, eragin neutralak ez 
eze (planteatzen den moduan), desberdinta-
sunak iraunarazi eta erraztu ere egiten dituela. 
Horregatik geureganatzen dugu zeharkako-
tasuna proiektuetan. Hori guztia emakumeen 
jabekuntzaren lan espezifikoa ahaztu barik 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasun 
handiagoa lortuz joateko bidea den aldetik.

Globalizazioaren arloan, zein du pisu es-
pezifiko handiagoa: ondorio positiboek ala 
negatiboek?  
Globalizazio prozesuen baitan era askotako 
aurrerapenak izan direla ukatzerik ez badago 
ere, ukaezinak dira ere prozesu horiek guztiek 
hainbat arlotan izan dituzten ondorio negatibo 
larriak: Natura suntsitzea (multinazionalen 
erauzketa politikak), klima aldaketak, bizi-kali-
tateek okerrera egitea, giza eskubideen urra-
ketak, merkatuak pertsonen gainetik jartzea...” 
Eta hurbilago, krisi ekonomikoaren eta oro har 
populazioari aplikatzen ari zaizkion eskubideen 
murrizketen ondorio larriak.

Koordinazio eta eragin politikoaren arlotik 
egiten ari zaren lanarekin duzuen asebeteta-
sun indizea. 
Koordinazio eta eragin politikoaren arloa ezin 
balora daiteke epealdi labur batean egin beha-
rreko emaitza zehatzen eta praktikoen arabera. 
Epe luzera, atzera eta etorkizunera begiratze-
ko gai izan behar dugu. Hala egiten badugu, 
Mugarik Gabe elkartearen lanaren azken 25 
urteei erreparatuz, pozik gaude, bai. Espero 
dezagun orain arte lortutakoa hankaz gora ez 
jartzea krisiak.

 Elkarrizketa
Puri Pérez Rojori  

(Mugarik Gabe Elkarteko koordinatzailea)

Aurten 25 urte beteko ditu Mugarik Gabe Elkarteak, eta haren koordinatzaileak, 
Puri Pérez Rojok, bertan egin du lan 1987an sortu zenetik. GGKEen Koordinakun-
dean parte handia izan du, eta lehenago haren presidentea izan da.

Mugarik Gabek lortu nahi duen egitura-eral-
daketara hurbiltzen ari garen zantzurik ikusi 
al duzu?
Aztarnarik onenak, seguru asko, hegoaldeko 
eta iparraldeko herrialdeetan egun nagusi 
den eredu neoliberalari aurre egiteko aukerak 
planteatzeko bideratzen ari diren prozesuetan 
daude; izan ere, pertsonen eta herrien gainetik 
merkatua jartzea da eredu liberalaren eza-
ugarri nagusia. Prozesu horien ondorioz, bai 
teoriaren aldetik, bai eguneko jardunaren alde-
tik, aurrera pausoak egiten ari dira sistemaren 
beharrezko egitura-eraldaketaren bidean. Hala 
ere, zalantzarik gabe, lankidetzaren eta elkar-
tasunaren aldetik lan asko dago egiteko, eta 
arestian aipatu ditugun murrizketa politikak ere 
eragina izaten ari dira elkartasunean, baina 
gure ustez elkartasunari eustea gizarte justizia 
kontua da.

Giza garapenaren iraunkortasuna lortzeko 
gakoak
Berdintasunezko giza garapena eta iraunkorra 
soilik lortuko dugu desberdintasunak gutxitzea 
lortzen badugu eta gizarteetan metaturiko 
aberastasunarekiko aldea txikiagoa izatea 
lortzen badugu. 

Giza garapena gerta dadin, faktore hauek 
bateratu behar dira ezinbestean:Ber

dintasuna        32

Web orria: http://www.mugarikgabe.org/

1. Beste toki batzuetan bultzatu nahi duten 
     garapen eredua errespetatzea
2. Epe luzerako prozesuak laguntzea
3. Emakumeak jabearazteko apustua sartzea
4. Eskubideen ikuspegia sartzea beharrak 
     betetzearen aurrean
5. Zeharka sartzea iraunkortasun ekologikoa

”Berdintasunezko giza garapena eta 
iraunkorra lortuko dugu soilik des-
berdintasunak gutxitzea lortzen ba-
dugu eta gizarteetan metaturiko abe-
rastasunarekiko aldea txikiagoa izatea 
lortzen badugu”

“Genero ikuspegiarekin lanik ez egi-
teak, eragin neutralak ez eze (batzuetan 
planteatzen den moduan), desberdinta-
sunak iraunarazi eta erraztu ere egiten 
ditu”
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Elkarteak

 Elkarrizketa 
Miguel Ángel Marín Garcíari

 (Nazioarteko Elkartasuna Elkarteko presidentea) 

Miguel Ángel Marín Nazioarteko Elkartasuna elkarteko presidentea da (NE-SI) 
2006. urtetik hona, eta beste sei urtez hainbat kargu izan ditu GGKEetan. 

Hedatzen ari al da sexu eta ugalketaren 
gaineko kontzientzia Nazioarteko Elkarta-
sunaren lan eremuko populazioetako ema-
kumeen eta gizonen artean?
Gorputza da emakumeek berreskuratu behar 
duten lehen askatasun eremua, beste esku-
bide batzuk izateko oinarria den aldetik. Sexu 
eta ugalketa eskubideak erabat erabiltzeko 
oinarrizko hiru baldintza daude: ezagutzea, 
ulertzea eta erabiltzea. 

Lan egin izan dugun testuinguru politikoen eta 
soziokulturalen araberakoak ziren aurrerapen 
zehatzak. Baina urteetako lan horri esker, 
besteak bezain agerikoa ez den barrera iku-
sarazi eta ahultzen ari da: emakumeek berdin-
tasuna eta aukera-berdintasuna eskuratzea.

Zein aurreikuspen egiten duzue 2015erako 
Milurteko Garapenerako Helburuak (MGH) 
betetzearen inguruan?
Txarra. Milurteko Garapenerako Helburuak 
orain dela hamar urte agertu ziren mundu 
mailan, eta aurrerapen eta berdintasunerako 
etorkizun hurbila agindu die munduko komu-
nitaterik pobre eta baztertuenetako zenbaiti; 
2015erako eginkizuna da; harrezkero zerbait 
aurreratu da. Baina, egia esan, ez dira beteko, 
Nazio Batuen beren datuen arabera.

Lau ardatzetako bat klima aldaketari aurre 
egitea da. Zertan lagundu dezakegu herri-
tarrok horretan?
Pertsona askok urrutiko arazotzat hartzen du 
klimaren aldaketa. Klima aldaketari nolabait 
aurre egiteko, hiru mailatan eman behar da 
baterako erantzuna: zientzialarien ikerketa 
konponbideak aurkitzeko; gobernuen boron-
date politikoa nazioarteko akordioak eta neurriak 
hartzeko; eta herritarren konpromisoa, bai 
kontsumorako norberaren ohiturak aldatzeko, 
bai herri erakundeek nazioarteko lankide-
tzarako politikekin duten konpromisoaren alde 
egiteko, bai pobreziaren eta ingurumenaren 
narriaduraren binomioa desegiten laguntzeko.

Zein eskari izan ohi ditu elkarteak egoitzak 
dituen herrialdeetako gizartearen aldetik?  
Aldatzen al dira kontinente batetik bes-
tera?

Aho batez esaten dute NE-SIk lan egiten duen 
Amerika, Asia eta Afrikako hamar herrialde 
baino gehiagotako gizarteetako erakunde 
guztiek: munduko pobreziaren kausak desage-
rraraz daitezkeela. Baina kausa horiei aurre 
egiteko borondate politikoa falta da.

Eskatzen digute ez dezagula utz ekonomiak 
politikaren tokia har dezala, politika baita 
boterea eta aberastasuna gutxi batzuen es-
kutan biltzeari mugak jarri diezazkiokeen ba-
karra. Zeren soilik demokrazia gehiagorekin 
eta hobearekin entzun ahal izango baita haien 
ahotsa.

Zure esperientziaren arabera, prest ager-
tzen al dira EAEn bizi diren etorkinak baterako 
garapenerako ekintzetan parte hartzeko?
Baliabide Afrikanisten Zentroa (CREA) abian 
jarri da, herritartasun kontzeptuak balioes-
teko boluntarioen gunea berdintasunezko gi-
zartearen gakoa den aldetik. Izan ere, gizarte 
horretan desberdintasunak errespetatzen 
dira, desberdintasunekin aberastu eta guz-
tien ongizatea bilatzen da. Beraz, baietz esan 
behar da argi eta garbi. 

CREAren eginkizuna Afrika Beltzaren gara-
pen iraunkorra laguntzea da etorkinek jatorriz-
ko komunitateak hobetzeko duten partaidetza 
oinarri hartuta, bereziki emakumeena. Eta 
gehiengoaren egoera sozioekonomikoa go-
rabehera, laurogei etorkinek baino gehiagok 
antolatzen eta parte hartzen dute Baliabide 
Afrikanisten Zentroaren jardueretan, eta tre-
batzen ari dira, gure gizartean balio handia 
duen gizarte konpromisotik, utzi behar izan 
dituzten herrien egoera hobetzeko garapen 
eragileak diren aldetik.

Ber
dintasuna        32

Web orria:  http://www.solidaridad.org/

“NE-SIk lan egiten duen Amerika, Asia 
eta Afrikako hamar herrialde baino 
gehiagoko gizarteak eskatzen digu ez 
dezagula utzi ekonomiak politikaren 
tokia har dezala, politika baita boterea 
eta aberastasuna gutxi batzuen esku-
tan biltzeari mugak jarri diezazkiokeen 
bakarra”
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Bi emakume bertsolarik eman zioten hasiera mar-
txoaren 8an, Foru Jauregian, Berdintasuna Sariak 
emateko ekitaldiari. Gizarte Ekintzako foru-diputatua 
den Pilar Ardanzak inauguratu zuen hamargarren edi-
zio hau.      
 
Ongi etorria emateko hitzaldian, Ardanzak nabarmen-
du zuen lurralde-erakundeak bere gain hartu duen 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren prin-
tzipioak zeharkako izaera duela, bere adarrak herritar 
guztiengana zabaltzen dituelako, udalen, emakumeen 
elkarteen eta irabazi asmorik gabeko erakundeen in-
plikazioari esker.  

 “Gure asmoa da Berdintasuna 2012 sarien bidez 
emakumeen irmotasuna, duintasuna eta lana aintza-
testea”, esan zuen José Luis Bilbao Bizkaiko Ahaldun 
Nagusiak. Horrela, portu- eta etxe-esparruetan egi-
niko lanbideen ibilbide historikoa nabarmendu zuen:  
“ia ikusten ez diren lanak, aintzatespen txikia dutenak 

eta txarto ordainduta daudenak, prekariotasun han-
diegia dutenak; hala ere, lan horiek ezinbestekoak 
dira gizarte-egiturari eusteko”.  

Erabaki horrekin bat etorrita, sariak honako hauei 
eman zitzaizkien: euren lana Bizkaiko portuetan egi-
ten duten neskatilek eta sareginek osatutako taldeei, 
Saregin eta Kai Neskatilen Euskadiko Elkarteak 
(presidentea: Josune Renteria), Bermeoko Nes-
katila eta Saregin Autonomoen Elkarteak (or-
dezkaria: Josefi Suárez) eta Ondarruko Neskatilen 
Elkarteak (ordezkaria: Amaia Diz) ordezkatuta; etxe-
esparruko profesionalei (horiei aholkularitza juridikoa 
ematen die Etxeko Emakume Langileen Bizkaiko 
Elkarteak (Pilar Gil-ek hitz egin zuen); eta Garbiñe 
Mendizabal-i. Garbiñe Mendizabalen ibilbide pertso-
nalak erakusten du feminismoaren teoria eta praktika 
uztartzen jakin duela, gizarte-aldaketaren motortzat 
eta demokraziaren sinonimotzat ulertuta.

Pilar Ardanza, Garbiñe Mendizabal, Pilar Gil, Josune Renteria, Josefi Suárez, Amaia Diz eta José Luis Bilbao
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Saregin eta Kai Neskatilen Euskadiko 
Elkartea, Bermeoko Neskatila eta 
Saregin Autonomoen Elkartea eta 

Ondarruko Neskatilen Elkartea 

- Sektoreko langileei eragiten dieten gaixotasunei 
lanbide-gaixotasunaren kategoria ematea, eta ez 
gaixotasun arruntaren kategoria.
- Kotizazioa hobetzea.
- Langabeziaren kasuan lan-aukerak handitzeko pres-
takuntza.
- Koefiziente murriztailea aplikatzea, itsasoko gaine-
rako profesionalei bezala.
- Geldialdi biologikoen eta arrantza-tokien itxieren era-
ginez laguntzak jasotzeko eskubidea.

Etxeko Emakume Langileen 
Bizkaiko Elkartea

- Langabezia kobratzeko eskubidea.
- Bidezko soldatak jasotzea.
- Emakume etorkinen eskubideak onartzea eta horien 
egoera legeztatzea.

Garbiñe Mendizabal

- Emakumeak demokrazia lortzeko apusturik onena 
direnaren uste osoa nabarmentzea.
- Gizonen erantzukidetasuna.
- Legeak betetzea.
- Emakumeen posizioa hobetzea erabakiak hartzeko 
eremuetan.
- Erronka: genero-zeharkakotasuna, emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna uztartzea Bizkaian 
botere publikoek hasitako prozesu politiko guztietan.

Hitzaldietan, elkarteetako 
bozeramaileek eta Mendiza-
balek euren esker ona adie-
razi zieten Harrera Aretoan 
bildutako entzuleei, saria 
emateagatik. Halaber, euren 
eskaerak azaltzeko aukera 
izan zuten, gizarte- eta lan-
eskubideak bidezko eran 
erabiltzea lortzeko. Izan ere, 
horri esker, lanbide horiek 
ageriko bihurtuko dira. 

8
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Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako Foroaren X. urteurrena

Ber
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“Herri honetako erakundeek, alderdi politikoek, mugimendu feministak eta elkarteek adostutako diskurtsoa dauka-
gu, helburu komuna lortzeko: emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzea arlo publikoan eta pribatuan”, 
adierazi zuen Pilar Ardanzak, Gizarte Ekintzako foru-diputatuak, otsailaren 16an Barceló Nervión Hotelean (Bil-
bon) eginiko ekitaldian.    

Escribe-Lee Elkarteak eta Gizatiar-eko gitarra-taldeak Garbiñe Mendizabal-en eta Begoña San José-ren hitzaldiak 
hartu zituen jardunaldia girotu zuten, Bizkaiko elkarte-egiturako sei ordezkari izan ziren mahai-inguruaren ostean; 
Xabier Legarreta, Berdintasunerako Zuzendari Nagusia, izan zen aurkezlea eta moderatzailea.

Sim Romí 

Kale dor Kayiko-tik sortu zen 2004an, xede haue-
kin: emakume ijitoek parte hartzeko eta gogoeta 
egiteko esparrua sortzea, euren gaitasunen eta 
eskumenen kontzientzia hartzea, herri ijitoaren 
parte aktibo izatea, gazteak enplegurako eta ikas-
kuntzarako sentsibilizatzea...: emakume ijitoaren 
jabekuntza sustatzea.

Tresna modura, Victoria Jiménez-ek emakumea-
ren denbora libreko proiektua eta prestakuntza-
programa aipatu zituen. Ostean, aztertu eta 
heldu beharreko beharrizanen artean, hauek 
nabarmendu zituen: euren urteko jardunaldiekin 
jarraitzea, batzartzeko lokala lortzea, emakume 
ijito erreferenteen taldea eratzea, eta emakume 
ijitoa aintzatestea eta ageriko egitea.  

Neba Neba 
Azaroan, Sestaoko erakunde honek hamaika 
urte bete zituen udalerriko emakumeei arre-
ta ematen. Jatorrian, bi emakume abokatuk 
(aholkularitza juridikoa) eta bi emakume psiko-
logok (arreta psikologikoa) ematen zuten arreta 
hori, modu boluntarioan 2009ra arte; orduan, 
udalak zerbitzu hori udalekotu egin zuen. 

Horren proiektuen artean, erantzukidetasuna-
ri buruzko ikastaroa nabarmendu behar da, 
2005ean hasitakoa, eta bigarren hezkuntzako 
ikasleei zuzendutakoa. Urtero egiten da Ses-
taoko Udalaren laguntzarekin, eta aldundiaren 
Berdintasuna Saria jaso zuen. 

Gaur egun, elkartearen kezkak hauek dira: be-
launaldian arteko txandakatzea bermatzea eta 
bere antzezlanak egiteko toki egokia atontzea.

Bizilore 
Ingurumen-garapenerako Bakioko elkarte honek 
biodibertsitatea zaintzen egiten du lan, antzi-
nako loreak berreskuratuz, hazitik.  Udaletxeak 
eta Marta Txori Emakumeen Elkarteak lagundu-
ta —azaldu zuen Ana López-ek—, proiektuak, 
2006an, Ives Rocher-ek emandako lehenengo 
saria lortu zuen estatu-mailan. Horren ondorioz, 
udalak lursail bat laga zien elkartekideei, ekimena 
garatzeko.    
 
Bizilorek bere jakintza konpartitzen du, landareen 
propietate sendagarriei, sentsorialei eta abarri 
buruzko tailerrak antolatuta. Bien bitartean, proiek-
tu hau darabil: bere jabetza erreferentziazko toki 
bihurtzea, kideko jendeari irekita egongo dena. 
Horrez gain, udalerrian antzinako landareen lora-
tegia sortzeko asmoa dauka.

Sutondoan  
Derion kokatuta, Sutondoan 1992an ofizialdu 
zen, emakumeen hazkunde pertsonalari lagun-
tzeko asmoarekin, ingurune pribatutik publikora 
irtetea erraztuz.  

Hitzaldiak eta mahai-inguruak (genero-indarke-
riari buruz, erantzukidetasunari buruz...), dan-
tza- eta euskara-tailerrak, korua eta antzerkia, 
toki- eta elkarte-lankidetza, gaixotasun arraroak 
dituzten adingabeak eta/edo desgaitasun-egoera 
bereziak dauzkaten familiei laguntzeko Gure Se-
ñeak Elkartearentzako dohaintzak... Horiek dira 
elkartearen jarduera nagusiak. Mahaian, Bego-
ña Maillo izan zen elkartearen ordezkaria, eta 
erronka hauek aipatu zituen: belaunaldien arteko 
txandakatzea bermatzea eta edukiera handia-
goko antzerki-lokala erabili ahal izatea eta lokal 
propioa izatea.

Woomb Euskadi   
Ana Matak elkarte honen fundazioari buruz 
(1996an) hitz egin zuen. Elkarte honek familia-
plangintza naturalaren arloan egiten du lan, eta 
bere jakintza zabaltzen du hainbat esparrutan, 
obulazio-sistemari buruz, ugalkortasunari buruz 
edo menopausiak eragindako transformazioei 
buruz... Jakintza hori zabaltzeko, honako hauek 
egiten ditu: sentsibilizazio-hitzaldiak, biltzar na-
zionalak, ikerketa-proiektuak, musikoterapia eta 
haurdunaldi tailerrak, eta emakumeen norta-
sunari eta emozioei lehentasuna ematen dieten 
hitzaldiak.

Woomb Euskadik zabalkunde handiagoa lortu 
nahi du.  Halaber, belaunaldien arteko txandaka-
tzerik ez egoteak kezkatzen du. Izan ere, gazte-
ria bere xede-taldeetako bat da lan egiteko, bai 
ikastetxeetan, bai Osakidetzako Lehen Mailako 
Arreta Zerbitzuan.

Entzutekoa  
Entzutekoa elkartea gizarteratzea jorratzera bi-
deratuta dago eta 2000. urtean sortu zen Enkar-
terrietan, bereziki gizartean baztertuta geratzeko 
arriskuan dauden eskualdeko emakumeei lagun-
tza, orientazioa eta aholkularitza emateko. Hel-
buru orokor horri, orain, beste helburu hau gehitu 
behar zaio: arreta-zentro inklusiboa edukitzea 
emakume guztientzat; izan ere, adierazi zuen 
Marian Tarrío-k, erakundeak gizarteratzearen eta 
sareak ezartzearen aldeko apustua egiten du.  

Hamabi tailer emateaz gain, urteko bere merka-
tutxo solidarioa kudeatzen du. Horren mozkin 
ekonomikoari esker, emakumeen proiektu bat 
finantzatzen du Argentinan. 

Honako erronka hauek dituzte: erabiltzaileen 
eskariei erantzuna ematea, gizarte-zerbitzuei 
garrantzia ematea, Cáritas eta Emakumearen Ar-
loa, pertsona migratzaileek emandako diferentzia 
aberastasuntzat eta osagarritasuntzat hartzea, 
eta baliabide ekonomikoen falta konpontzea.

Xabier Legarreta, Marian Tarrío, Ana Mata, Begoña Maillo, Ana López, Nati Cuevas eta Victoria Jiménez
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Euskal Herriko Unibertsitatearen zuzenbide proze-
sualaren arloan antolaturiko jardunaldiaren lau 
edizio egin dira dagoeneko, eta azken honetan, 
emakumeak Justizia Administrazioaren arloetan 
duen posizioa aztertuko da.

Lehen edizioa justiziaren funtzionamendu orokorrari 
buruzkoa izan zen. Magistratu batek, fiskal batek, 
abokatu batek eta idazkari judizial batek sistema ju-
dizialean izan duten esperientzia kontatzeko aukera 
izan zuten. Bigarren edizioaren ardatza gatazkak 
konpontzeko aukerako metodoak izan ziren. Hiru-
garrenean, berriz, genero indarkeria eta epaileek 
horri ematen dioten konponbidea eztabaidatu ziren. 
Azkenik, 2011n, beste lau emakumek bake edo udal 
justiziaren etorkizunaren gaineko eztabaida izan 
zuten.

Jardunaldion ondorioz, bi liburu argitaratu dira, 
Gatazken aukerako ebazpena eta Emakumearen 
Indarkeriaren Epaitegiak, eta bidean da hirugarre-
na. Lan horietan, jardunaldietan izandako hitzaldiak 
bildu dira, Euskal Herrik irakasleen ekarpenekin 
batera.

Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza 
duten jardunaldiak eta argitalpenak 

 “Justizia emakumeen ikuspegitik”:

Sartzeko:

Baterako komunikazioa Europako 
Parlamentuari eta Kontseiluari:

Giza eskubideak eta demokrazia 
EBren kanpoko ekintzaren ardatzean-

Ikuspegi eraginkorragoaren bidean 
(2011/12/12)

Azken hamar urtean, agerian gelditu da Europar 
Batasunak mundu mailako potentzia gisa duen 
eginkizuna giza eskubideen eta hirugarren herrial-
deen demokratizazioaren aldeko borrokan. 
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Argitalpena
“Euskal Soziometroa 47

 – Gizarte desberdintasunak –”
Euskal Autonomia 
Erkidegoan finka-
turiko 2.254 pertsonari 
eginiko inkesta baten 
ondorioz, Eusko Jaur-
laritzaren Prospekzio 
Soziologikoen Kabine-
teak gizarte desberdin-
tasunen pertzepzioari 
buruzko dokumentua 
eman zuen 2011ko 
abenduan. Dokumen-
tu horietako bi atal 
hauexei buruzkoak 
dira: Gizonak eta ema-
kumeak eta etorkinak.

Orain, autokritika egin du EBk, eta onartu egin ditu 
eraginkortasunari eta koordinazioari buruzko ga-
beziak. Horregatik, bere gain hartu du jarraitzeko 
helburuan oinarrituriko esparru estrategiko berria: 
Giza eskubideen urraketa prebenitzea eta, urra-
ketak gertatzen direnean, biktimek justiziaren eta 
errekurtso bideen zerbitzua jasotzen dutela ber-
matzea eta urraketen arduradunek beren ekintzen 
kontuak ematea.

Horretarako, kanpoko mekanismoak, prozesuak eta 
barne egiturak berrikustea erabaki du, eta hauxe 
proposatu du: politikaren helburu orokorrak eta 
herrialde bakoitzean egiazta daitezkeen erreali-
tateak uztartzen dituzten ikuspegi espezifikoen 
aplikazioa ebaluatzea, sail hauen arteko koordina-
zioa hobetzeko: Demokrazia eta hauteskunde proze-
suak, Garapenerako lankidetza, Politika komer-
tziala, Gatazken prebentzioa edo Terrorismoaren 
kontrako borroka; inguruko herrialdeekin elkarte 
sendoak sortzea; edo Europak talde gisa duen 
pisuari etekina ateratzea.

Immigrazioaren, Herritarren eta Kulturartekotasunaren III. Plana 2011-2013
Eusko Jaurlaritzaren Im-
migrazioko eta Aniztasuna 
Kudeatzeko Zuzendaritzak 
berriki argitaratu du III. 
Immigrazio Euskal Plana. 
Horren bidez, immigrazioa-
ren, bizikidetzaren eta aniz-
tasunaren eta kulturarteko-
tasunaren kudeaketaren 
arloko jarduketa publikoa 
koordinatu nahi du er-
akunde autonomikoak. 

Hiru dira III. Planaren oin-
arri nagusiak: Berdinta-
suna eta Giza Eskubideak, 
Kultur aniztasuna eta Ge-
nero ikuspegia. Eta bost 
jarduketako ildo estrate-
gikoak:

 1. mmigrazioaren euskal politikaren erakunde 
barruko eta arteko egituraketa eta artikulazioa

2. Enplegua, trebakuntza eta eskola arrakasta 
eskuratzea, gizarteratzeko, herritartasun oso-
rako eta Euskadin ekoizpena indartzeko dauden 
giza baliabideak mugiarazteko bidea den aldetik

3. Enplegua eta kudeaketa eskuratzea zerbitzu 
eta programa publikoetan

4. Partaidetza, kultur aniztasuna eta bizikidetza

5. Diskriminazioaren eta xenofobiaren kontrako 
borroka













Ikerketatik ateratako datuen aukeraketa:

                     Gaia                  Alderdiak
                   Erantzuna
      Hobea      Berdina   Okerragoa

EAEn dauden beste herrialde batzuetako 
etorkinen egoera hemengo herritarrekin 
alderatuta

Enpleguarekin lotutakoako     %51-%66

Etxebizitza, osasuna eta hezkuntza 
eskuratzea     %38-%69

Gizarte prestazioak eskuratzea         %57

                     Gaia                 Eskubideak
                   Erantzuna
                                      Bai

Etorkinen eskubideak
Subsidioa langabezian geldituz gero                                  %82

Haien erlijiorako kulturako tokiak egitea                                  %54

                        Gaia                   Alderdiak
                        Erantzuna
            Berdina       Okerragoa

Emakumeek EAEn duten egoera gizonen 
egoerarekin alderatuta

Enpleguarekin lotuak          %55-%68

Hezkuntza eskuratzea            %81

                     Gaia               Alderdiak
                   Erantzuna
                                 Oso ados

Baieztapenarekin oso ados, nahikoa ados, 
adostasun txikia edo guztiz desados

‘Emakumeek jasaten duten indarkeria 
gizarte arazo larria da’                                   %79

ETORKINAK

GIZONEZKOAK ETA EMAKUMEZKOAK

Sartzeko:













Sartzeko:

http://http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:ES:PDF
http://infopolis.es/descargas/online/plan_inmigracion_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:ES:PDF
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Sartzeko:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm

Europako Batzordearen Zuzendaritza Nagusi be-
rriaren jarduerak 2011ko urtarrilaren 1ean hasi 
ziren, eta haren eskumena Europar Batasunak 
abiarazitako garapen politikak sortzea eta aplikatzea 
da, baita mundu mailan diru baliabideak ematea 
ere finantza programen eta tresnen bidez.

Erakundeak mundu mailako programak abiarazten 
ditu hala nola EB eta Milurtekoaren Garapen Hel-
buruak, Demokraziarako eta Giza Eskubidetarako 
Europako Tresna, Elikagai segurtasuna, Pertso-
netan inbertitzea, beste programa tematiko ba-
tzuekin batera: arlo hauetako lankidetzarako tres-
na: segurtasun nuklearra, ingurumena eta natur 
baliabideen kudeaketa iraunkorra, estatukoak ez 
diren eragileak eta garapenaren tokiko agintariak, 
migrazioak eta asiloa, gizarte eta giza garapena, 
azukrearen ekoizpenaren berregituraketa, janariak 
eskuratzeko erraztasuna eta egonkortasun tresna.  

Hainbat erakundek laguntzen diote Zuzendaritzari, 
populazio hartzaileei laguntza hori eraginkorta-
sunez ematen zaiela bermatzeko: Europako eta 
garapen bidean diren herrialdeen gizarte erakun-
deak (GKE eta estatuko beste eragile batzuk), 
nazioarteko hainbat erakunde [Nazio Batuak, 
Lankidetzarako eta Garapen Ekonomikorako 
Erakundea (OCDE), Munduko Bankua…)], EBko 
parlamentu nazionalak eta Europako gainerako 
erakundeak.

Ehundik gora herrialdee-
tako nazio eta tokiko 700 
talde inguruk osatuta dago 
gobernuz kanpoko fede-
razioa. Lesbiana, gay, bi-
sexual, transexualen eta 
intersexualen eskubideen 
(LGTBI) berdintasuna lor-
tzeko dihardu lanean mun-
du mailan. 1978an sortu 

zen, eta bere bulego administratiborako egoitza 
Belgikan finkatzea aukeratu zuen.

Ikus dezagun fitxaren adibide bat, ILGAren web 
gunean eskuragarri dagoena. Estatuaren egoera-
ri buruzko informazio zehatza biltzen du, lege-
riari buruzko galdetegien emaitzak ustiatu ondoren 
itzulia:

Sartzeko:
http://ilga.org/ilga/es/index.html

Garapena eta 
Lankidetza-EuropeAid 

 
- Garapen politikak
 - Milurtekoaren Garapen Helburuak
 - Gobernantza eta giza eskubideak (aldi berean, 
    demokrazia, gizartea eta agintariak, segurta
    sun eta gatazkak, immigrazioa eta asiloa biltzen 
    dituena)
 - Giza garapena (sexu berdintasuna, haurrak eta
    gazteak; osasuna, hezkuntza eta kultura)
 - Janariak eta natur baliabideak (gosearen kon-
    trako borroka, ingurumena, nekazaritza eta 
    landa garapena).
 - Ekonomia eta merkataritza (enplegua eta gizar-
    te babesa, diru-laguntza, azpiegitura eta 
    garraioa)

Plataforma digital horretatik ere, federazioak mu-
gimendua zabaltzeko gonbitea luzatzen die kasu 
horren inguruko kezka dutenei, honako bide hauek 
erabiliz: elkartearen eskaera ILGAri (posta elek-
tronikoa membership@ilga.org); dohaintza; pres-
takuntza eta sentsibilizazioa esperientzia pertso-
nalak jakinaraziz; erakundearen posta zerrendan 
izena emateko eskaera dokumentuak jasotzeko; 
boluntarioak itzulpen lanetan… 
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Bost kategoriatan daude taldekatuta erakundearen 
bitartean finantzazioa jasotzen duten eskualdeak 
eta herrialdeak —eskualde, nazio, eskualde arteko 
edota mugaz gaindiko lankidetzaren formula erabi-
liz bideratzen da, behar komunei erantzuna ema-
teko ezarritako testuinguruen arabera —: Afrika, 
Karibe, Itsaso Barea; Asia; Amerika Latinoa; Per-
tsiar Golkoa; EBrekin eta Errusiarekin muga egiten 
duten herrialdeak.

Lurraren Zientzietako 
Emakumeen Sarea

 [Earth Science Women’s Network 
(ESWN)]

ESWN modu informalean sortu zen AEBko Ba-
tasun Geofisikoak [American Geophysical Union 
(AGU)] 2002an antolaturiko harrera batean, karrera 
zientifikoaren garapena bultzatzeko, zientzialarien 
komunitatea eratzeko, aholkularitza emateko eta 
lanbide lankidetza sustatzeko helburuarekin.

Lurraren zientziekin (klimatologia, geofisika, me-
teorologia, ozeanografia, paleontologia, ingurumen 
politika…) lotutako 1.400 emakumek baino gehia-
gok osatzen dute sarea: unibertsitateetakoak, go-
bernuetako eta 19 herrialde ingurutan kokaturiko 
ikerketa erakundeetakoak, etab. AEBko Ikerketa At-
mosferikoko Zentro Nazionaletik kudeaturiko posta 
elektronikoen zerrenda bat baliatzen dute elkarre-
kin jarduteko, beste zientzialari batzuekin ezagutza 
trukatzeko eta AGUk [(AEBko Limnologia eta Ozeo-
nografia Elkarteak edo Association for the Scien-
ces of Limnology and Oceanography (ASLO)] eta 
AEBko Matematika Elkarteak [(American Mathema-
tical Society (AMS)] sustaturiko urteko hitzaldietan 
dituzten egoitzetako eztabaidak prestatzeko.

ESWNek Vienan apirilaren 22tik 27ra eta Wiscon-
singo Unibertsitatean ekainaren 4tik 6ra egingo di-
ren topaketetan hartuko du parte, hurrenez hurren: 
Geozientzien eta Europako Batasunaren 2012ko 
Batzar Nagusia eta “Sareak eta komunikazioa” 
tailerra.

Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans eta Intersexualen 
Nazioarteko Elkartea [International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)]

• Gizonezkoen arteko harremanak:
   Legezkoak.
• Gizonezkoen arteko harremanetarako 
   zigorrak:
   Ez dago legerik.
• Emakumeen arteko harremanak:
   Legezkoak.
• Sexu harremanak onartzeko adina:
   Berdina heterosexualentzat eta 
   homosexualentzat.
• Ezkontza eta ezkontzaren suzedaneoa:
   Nazio mailan onartutako ezkontza.
• Generoa alda dezakezu agiri ofizialetan?:
   Bai.

Sartzeko: 
http://www.sage.wisc.edu/eswn/

EuropeAid-ek arlo hauetan sortutako eskariak es-
taltzen ditu:

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2530&Idioma=CA
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